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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam Bab I ini dibahas mengenai latar belakang, permasalahan penelitian, 

batasan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka berpikir dan sistimatika 

penulisan yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.1  Latar Belakang Permasalahan Penelitian 

Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara akan semakin 

meningkat kebutuhan energi listrik yang dikonsumsi oleh suatu negara. Hal 

tersebut merupakan ciri dari keberadaan masyarakat modern dimana tingkat 

konsumsi dan ketergantungan energi listrik semakin tinggi guna memenuhi 

kebutuhan hidup dan memanfaatkan teknologi (Dr. Hamdi, 2016).  

Data statistik penggunaan listrik menurut data Kementrian ESDM di 

tahun 2018, Konsumsi listrik Indonesia pada tahun 2017 telah menunjukkan 

angka 1.012 Kilowatt/Hour per kapita dan angka tersebut akan dipastikan 

terus meningkat. Rasio elektrifikasi provinsi di Indonesia saat ini telah berada 

di angka >70% kecuali Nusa Tenggara dan Papua yang baru mencapai angka 

60% (Kementrian ESDM, 2016).  

Permasalahan timbul ketika sumber listrik tersebut masih dihasilkan 

bahan baku dari fosil seperti batubara dan minyak bumi yang kebutuhannya 

semakin hari semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan batubara 

dan minyak bumi maka kegiatan mengeksploitasi bumi semakin meningkat. 

Selain itu pengunaannya pun menghasilkan karbon diokasida (CO2) yang 

membawa dampak buruk untuk lingkungan. (Kementrian ESDM, 2016).  

Maka dari itu diperlukan sebuah sumber energi alternatif yang ramah 

lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dengan 

kondisi geografis banyaknya aliran sungai ditambah dengan kontur tanah 

yang tidak rata merupakan faktor yang mendukung untuk mengoptimalkan 

 Salah satu bidang infrastruktur yang saat ini sedang digalakkan 

pemerintah adalah energi listrik dimana hampir semua aktifitas sosial dan 

ekonomi masyarakat membutuhkan energi listrik, namun masih banyak 

sebagian wilayah Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan listrik secara 

optimal.  
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penggunaan energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan yang 

memanfaatkan air sebagai pembangkit listrik seperti Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikrohidro (PLTMH). 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) merupakan proyek 

yang berbasis pada sumber daya air hal ini dijelaskan dalam Permen PUPR 

No. 09/PRT/M/2016 perihal Tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dan 

badan usaha dalam pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga 

Minihidro/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Pasal 1, Ayat 3: Bahwa 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)  adalah pembangkit listrik 

yang  memanfaatkan tenaga  dari Aliran/terjunan air, waduk/bendungan atau 

saluran irigasi yang pembangunanya bersifat multiguna dengan kapasitas 

kurang dari 1 MW, Ayat 4: Infrastruktur sumber daya air yang selanjutnya 

disebut infrastruktur SDA meliputi bendungan, waduk, embung, bendung, 

saluran irigasi dan /atau saluran air baku. Dengan demikian proyek PLTMH 

merupakan proyek infrastruktur dibidang sumber daya air dan Ayat 5: 

Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam pemanfaatan infra 

struktur SDA untuk PLTA/PLTM/PLTMH untuk kepentingan umum. 

(Lampiran A: Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016) 

Pembangunan PLTMH perlu dikembangkan lagi selain berpotensi 

menghasilkan listrik yang murah dan sederhana untuk masyarakat juga ramah 

lingkungan bagi daerah-daerah sekitarnya. Dengan PLTMH produktifitas 

perekonomian masyarakat daerah juga mengalami peningkatan. Terdapat 

berbagai macam benefit yang dapat dihasilkan oleh PLTMH seperti Industri 

kreatif yang berasal dari rumah ke rumah, akses pertanian dan lingkungan 

sungai menjadi lebih baik, mengontrol banjir, bahkan dapat dijadikan tempat 

wisata berbasiskan lingkungan yang asri. PLTMH tentu dapat diterima oleh 

masyarakat khususnya di daerah karena mudah dalam hal perawatan dan 

pengoperasianya juga sangat memperhatikan aspek lingkungan. 

 Proses bisnis dalam proyek PLTMH dmulai dari pekerjaan feasibility 

study sampai dengan pekerjaan diserah terimakan kepada pemilik proyek, 

sering terjadi kontraktor dalam pelaksanaanya proyek infrastruktur 
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mengalami hambatan yang berakibat kerugian dikarenakan kurang 

memahami pentingnya tahapan   feasibility study dan perencanaan. 

Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan proyek PLTMH sering kali 

ditemukan kendala antara lain pembebasan lahan, perubahan desain dan 

gejolak sosial oleh karenanya ada beberapa faktor dan variabel dari aspek 

pemasaran yang perlu diperhatikan supaya kendala yang sering terjadi dapat 

diantisipasi. 

Pembangunan PLTMH dapat dikatakan berhasil apabila dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil, 

tingkat keberhasilan pembangunan proyek PLTMH sering kali sulit dapat 

diukur bila tidak menggunakan metode penelitian yang baik. 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik, perlu dikaji 

dan dianalisis pengaruh aspek pemasaran dalam meningkatkan kinerja biaya 

operasional proyek PLTMH.  

Dari hasil kajian dan analisis tersebut masih terdapat kurang optimal 

dalam pelaksanaan pembangunan proyek PLTMH dan perlu ada rekomendasi 

perbaikan untuk kedepannya. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1. Bagaimana proses bisnis proyek PLTMH yang dikaji dalam penelitian ini? 

2. Apa saja faktor dan variabel aspek pemasaran proyek PLTMH? 

3. Bagaimana mengukur kinerja biaya pembangunan proyek PLTMH? 

4. Apa hasil analisis pengaruh aspek pemasaran dalam meningkatkan kinerja 

biaya pembangunan proyek PLTMH? 

5. Apa rekomendasi perbaikan dari penelitian ini? 

 

1.3 Batasan Permasalahan  

1. Infrastruktur yang yang diteliti adalah dibidang energi baru terbarukan 

(EBT) PLTMH 

2. Lokasi proyek PLTMH yang diteliti berada di daerah Desa Bonto Tangnga, 

Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai,  Sulawesi Selatan 

3. Lingkup penelitian ini pada proses pembangunan proyek PLTMH 
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4. Narasumber/responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kontraktor 

5. Fokus aspek pemasaran adalah bagaimana kontraktor dapat meyakinkan 

investor/pemilik proyek bahwa proyek ini potensial untuk dikembangkan. 

Penelitian ini ditekankan pada proyek PLTMH Desa Bonto Tangnga, 

Kecamatan Sinjai Borong, kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan III 

tahun 2016. Penelitian ini dilakukan hanya dari sisi kontraktor pada tahap 

pelaksanaan dan operasional. Penelitian dilaksanakan untuk mengidentifikasi 

faktor pengaruh aspek teknis dan lingkungan terhadap keberhasilan 

pembangunan proyek PLTMH.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui  bahwa proyek PLTMH butuh kajian yang komprehensif  

2. Memahami faktor dan variable yang menentukan dalam aspek pemasaran 

yang akan meningkatkan kinerja biaya pembangunan proyek PLTMH 

3. Mengetahui cara mengukur kinerja biaya pembangunan melalui proses 

penelitian yang ilmiah proyek PLTMH 

4. Mengetahui aspek pemasaran yang mempengaruhi kinerja biaya 

pembangunan  proyek PLTMH 

5. Memahami variable apa saja yang perlu dilakukan perbaikan untuk 

menunjang kinerja biaya pembangunan proyek PLTMH 

 

1.5 Kerangka Berpikir 

Dalam proses penelitian diperlukan analisis yang mendalam dan 

terukur oleh karenanya dibutuhkan kerangka berpikir sistimatis yang dapat 

menjelaskan variabel dependent adalah kinerja (out put), sedangkan variabel 

independent faktor (product knowledge, harga produk, mutu, proses internal, 

sumber daya manusia, analisa pasar, segmentasi pasar dan metode promosi).  
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Sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

1.6 Sistimatika Penelitian 

Sistematika Penelitian dalam tugas  tesis ini adalah dengan 

menggunakan beberapa referensi dari berbagai sumber  dan didasari oleh 

kaidah peraturan yang berlaku secara umum sesuai dengan tahapan 

penelitian antara lain dengan mengumpulkan data-data pemasaran, data –

data proyek pembangunan proyek PLTMH, kajian studi kelayakan 

pembangunan PLTMH, analisa biaya pelaksanaan dan operasional serta 

masukan-masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, adapun tahapanya diuraikan sebagai berikut: 

 

Perumusan 

Masalah 

Kesimpulan dan Saran 

Rekomendasi Penelitian 

Hasil Penelitian 

Analisis Data 

Pengumpulan Data 

Penelitian 

Mulai 

Selesai 
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Bab I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang penelitian di mana 

dijelaskan isu permasalahan proyek untuk dijadikan penelitian ini, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka 

pemikiran.  

 

Bab II: Kajian Pustaka 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang studi pustaka, teori teori yang 

ada dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian 

dan perumusan hipotesis serta model penelitian. 

 

Bab III:  Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang proses penelitian, instrument penelitian dan 

metode penelitian dalam upaya untuk mengetahui jawaban dari 

permasalahan yang diteliti 

 

Bab IV: Analisis dan Pembahasan 

Terdiri dari pembahasan hasil penelitian, pembuktian hipotesis, uraian 

hubungan variabel-variabel dan indikator-indikator hasil penelitian dengan 

penelitian terdahulu dan referensi yang ada. Validasi model penelitian 

berdasarkan studi lapangan, temuan penelitian dan implikasi teoritis 

 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berisikan 

tentang simpul dari segala permasalahan maupun penyelesaian sehingga 

dapat memudahkan bagi pembaca untuk memahami apa yang penulis ingin 

sampaikan. 

 

 

 

 

 


	AGILE
	AGILE
	SASARAN SESI
	PERBAIKAN KINERJA WAKTU
	PERBAIKAN KINERJA BIAYA
	End of Presentation
	Log
	Correlations
	Title
	Notes
	Active Dataset
	Correlations

	Log
	Factor Analysis
	Title
	Notes
	KMO and Bartlett's Test
	Anti-image Matrices
	Communalities
	Total Variance Explained
	Component Matrix

	Log
	Regression
	Title
	Notes
	Variables Entered/Removed
	Model Summary
	ANOVA
	Coefficients
	Residuals Statistics

	Log
	NPar Tests
	Title
	Notes
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Halaman Awal
	df (N2) = 1 - 45
	df (N2) = 46 - 90
	df (N2) = 91 - 135
	df (N2) = 136 - 180
	df (N2) = 181 - 225
	AGILE
	AGILE
	SASARAN SESI
	PROJECT CONTROL
	PROJECT MANAGEMENT �QUALITY PROCESSES (*)
	Slide Number 5
	PROJECT COST & SCHEDULE MANAGEMENT
	BCWS, BCWP, ACWP
	UKURAN KINERJA WAKTU
	KINERJA WAKTU
	UKURAN KINERJA BIAYA
	KINERJA BIAYA 
	Proyek Pemasangan Pipa� - BCWS = 300 juta� - BCWP = 350 juta� - ACWP = 400 juta�
	PERKIRAAN WAKTU PENYELESAIAN
	Slide Number 14
	Proyek Pemasangan Pipa
	Proyek Pemasangan Pipa
	PERBAIKAN KINERJA WAKTU
	PERBAIKAN KINERJA BIAYA
	End of Presentation
	Log
	Correlations
	Title
	Notes
	Active Dataset
	Correlations

	Log
	Factor Analysis
	Title
	Notes
	KMO and Bartlett's Test
	Anti-image Matrices
	Communalities
	Total Variance Explained
	Component Matrix

	Log
	Regression
	Title
	Notes
	Variables Entered/Removed
	Model Summary
	ANOVA
	Coefficients
	Residuals Statistics

	Log
	NPar Tests
	Title
	Notes
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Halaman Awal
	df (N2) = 1 - 45
	df (N2) = 46 - 90
	df (N2) = 91 - 135
	df (N2) = 136 - 180
	df (N2) = 181 - 225
	AGILE
	AGILE
	SASARAN SESI
	PROJECT MANAGEMENT �QUALITY PROCESSES (*)
	Slide Number 5
	PROJECT COST & SCHEDULE MANAGEMENT
	BCWS, BCWP, ACWP
	UKURAN KINERJA WAKTU
	KINERJA WAKTU
	UKURAN KINERJA BIAYA
	KINERJA BIAYA 
	Proyek Pemasangan Pipa� - BCWS = 300 juta� - BCWP = 350 juta� - ACWP = 400 juta�
	PERKIRAAN WAKTU PENYELESAIAN
	Slide Number 14
	Proyek Pemasangan Pipa
	Proyek Pemasangan Pipa
	PERBAIKAN KINERJA WAKTU
	PERBAIKAN KINERJA BIAYA
	End of Presentation
	Log
	Correlations
	Title
	Notes
	Active Dataset
	Correlations

	Log
	Factor Analysis
	Title
	Notes
	KMO and Bartlett's Test
	Anti-image Matrices
	Communalities
	Total Variance Explained
	Component Matrix

	Log
	Regression
	Title
	Notes
	Variables Entered/Removed
	Model Summary
	ANOVA
	Coefficients
	Residuals Statistics

	Log
	NPar Tests
	Title
	Notes
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	df (N2) = 1 - 45
	df (N2) = 46 - 90
	df (N2) = 91 - 135
	df (N2) = 136 - 180
	df (N2) = 181 - 225
	Lampiran A.  Permen PUPR No.09/PRT/M Tahun 2016………………… A-1
	Rinaldi
	by Samuel Noya

	Rinaldi
	ORIGINALITY REPORT
	PRIMARY SOURCES

	AGILE
	AGILE
	SASARAN SESI
	PROJECT CONTROL
	PROJECT MANAGEMENT �QUALITY PROCESSES (*)
	Slide Number 5
	PROJECT COST & SCHEDULE MANAGEMENT
	BCWS, BCWP, ACWP
	UKURAN KINERJA WAKTU
	KINERJA WAKTU
	UKURAN KINERJA BIAYA
	KINERJA BIAYA 
	Proyek Pemasangan Pipa� - BCWS = 300 juta� - BCWP = 350 juta� - ACWP = 400 juta�
	PERKIRAAN WAKTU PENYELESAIAN
	Slide Number 14
	Proyek Pemasangan Pipa
	Proyek Pemasangan Pipa
	PERBAIKAN KINERJA WAKTU
	PERBAIKAN KINERJA BIAYA
	End of Presentation
	Log
	Correlations
	Title
	Notes
	Active Dataset
	Correlations

	Log
	Factor Analysis
	Title
	Notes
	KMO and Bartlett's Test
	Anti-image Matrices
	Communalities
	Total Variance Explained
	Component Matrix

	Log
	Regression
	Title
	Notes
	Variables Entered/Removed
	Model Summary
	ANOVA
	Coefficients
	Residuals Statistics

	Log
	NPar Tests
	Title
	Notes
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Halaman Awal
	df (N2) = 1 - 45
	df (N2) = 46 - 90
	df (N2) = 91 - 135
	df (N2) = 136 - 180
	df (N2) = 181 - 225

